Nieuwsbrief juli 2018

In de laatste week voor de zomervakantie, terwijl de mussen bijna letterlijk dood van het dak vallen, is
het tijd voor de laatste (korte) nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen:





Laatste schooldag
Bericht Werkgroep Andere Schooltijden
Oud papier in de zomervakantie
Kalender

Laatste schooldag
Donderdag 19 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. U heeft het programma al in een eerdere mail
gekregen, maar voor de volledigheid hier nog even:
De kinderen worden op gewone tijd op school verwacht. Om 9.00 uur start de vossenjacht. Tussen 9.45
en 10.15 is er fruit en drinken op het schoolplein. Vanaf 11.30 uur gaan we pannenkoeken eten op het
plein, waarna we rond 12.15 uur afscheid nemen van groep 8, juf Sandra en Thiemen Postma. Rond 12.30
uur is het tijd voor vakantie!

Bericht werkgroep Andere Schooltijden
Afgelopen donderdag is alweer de derde vergadering geweest van de werkgroep ‘Andere Schooltijden’.
Er zijn in de voorbije weken drie scholen bezocht door de leden van de werkgroep. Tijdens deze
schoolbezoeken is de vragenlijst afgewerkt die op de bijeenkomst met alle andere ouders is samengesteld.
We hebben gezien dat andere scholen het heel verschillend aanpakken en dat geen dorp en school daarin
gelijk zijn. Wij kunnen goed ons voordeel doen met deze kennis en informatie. U kunt de verslagen lezen
op onze website (https://www.gielguordemantgum.nl/Ouders/1351-P-werkgroep-andere-schooltijden).
Op de vergadering hebben we vooral gesproken over de overeenkomsten- en verschillen van deze drie
scholen met de Gielguorde. Wat zijn de voor- en nadelen van de diverse invullingen aan andere
schooltijden? Daarnaast is er op formatie en financieel niveau een eerste verkenning gedaan. Zoals we er
nu tegenaan kijken zijn daar geen belemmeringen te verwachten. Ook de eerste urenberekeningen (we
moeten wel zorgen dat alle kinderen in acht jaar 7520 uren naar school gaan) leveren geen onverwachtse
problemen op.
Dit leidde tot een eerste voorzichtig concept waar we verder aan kunnen rekenen. We komen in
september weer als werkgroep bij elkaar en in de planning ligt om in november alle ouders breed te
informeren over onze werkzaamheden. Wordt vervolgd.
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Oud papier in de zomervakantie
ik de zomervakantie gaat het oud papier ophalen gewoon door. Om misverstanden te voorkomen hierbij
de ouders die in de zomervakantie staan ingepland. Mocht u alsnog niet kunnen of zijn er andere
omstandigheden waardoor het ophalen niet lukt dan dient u zelf vervanging te regelen. Hiervoor kunt u
de originele lijst raadplegen, hierop staan alle ouders die ingepland staan, maar ook een reservelijst. Op
deze lijst staan ook de telefoonnummers (deze staan niet online); iedere ouder heeft deze lijst begin dit
jaar ontvangen. Graag ruiling door geven aan onderstaande, dit mag zowel via de email als telefonisch.
Voor donderdag 26 juli staan ingepland:
Ouders van B. Oostra (Buitenom)
Ouders van I. Koopman (Mantgum)
Ouders van M. Krol (Mantgum)
Ouders van C.A. de Ruiter (Mantgum)
Voor donderdag 30 augustus staan ingepland:
Ouders van K.A. van der Schors (Buitenom)
Ouders van H. Lok (Mantgum)
Ouders van A. Koopmans (Mantgum)
Ouders van T. Postma (Mantgum)
Namens de Oudercommissie,
Met vriendelijke groet,
Nynke Wiedijk-Gierman coördinator oud papier

Kalender
Datum

Titel

Dinsdag 17 juli

Musical + afscheid groep 8,
incl. slapen op school

Woensdag 18 juli

Groep 8 vrij

Donderdag 19 juli

Laatste schooldag (tot ± 12.30 uur)

Vrij. 20 juli t/m Zo. 2 sept.

Zomervakantie

